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Sammanfattning  
Bakgrund: Enligt World Health Organisation är bröstcancer den vanligaste 
cancerformen hos kvinnor världen över. År 2015 diagnostiserades drygt 7000 kvinnor 
i åldrarna 20-75 år med diagnosen bröstcancer i Sverige. Varav 90% hade gjort ett 
kirurgiskt ingrepp. Brösten har varit en symbol för att visa stolthet över sin kropp, 
sexualitet, moderskap och fruktbarhet genom alla tider. Livskvalitén hos kvinnor som 
hade gjort bröstkirurgi kunde påverkas både fysiskt och psykiskt.  
 
Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vad som påverkade kvinnors 
livskvalité efter kirurgi vid bröstcancer.   
 
Metod: En litteraturöversikt med en kvalitativ design 
 
Resultat: Resultatet visade att kvinnorna beskrev sin livskvalité som både positiv och 
negativ utifrån de tre tema som framkom i resultatet. Tema som framkom var 
Förändrad uppfattning av kroppen, Förändrat känsloliv och Förändrat vardagsliv. 
 
Slutsats: Denna litteraturöversikt har skapat en förståelse kring ämnet samt en mer 
ingående fördjupning. Bröstkirurgi kan ses som en lättnad över att fortfarande vara 
vid liv men även försvaga kvinnorna både fysiskt och psykiskt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Bröstbevarande kirurgi, kvalitativ, mastektomi, välmående 



 

Summary 
Background: According to World Health Organisation is breast cancer the most 
common form of cancer in women worldwide. In 2015 there was 7000 women in the 
age of 20-75 years diagnosed with breast cancer in Sweden. Of which 90% had done a 
surgical procedure. Through all ages, the breast has been a symbol of showing proud 
of the body, sexuality, maternity, and fertility.  The quality of life in women who had 
done breast surgery could be affected both physically and mentally.  
 
Aim: The aim of the literature review was to describe what affected women’s quality 
of life after breast cancer surgery. 
 
Method: A literature review with a qualitative design 
 
Result: The result showed that women described their quality of life as both positive 
and negative from the three themes that emerged through the result. The themes that 
appeard was Changed view of their body, Changed emotional life and Changed 
everyday life. 
 
Conclusion: This literature review has created an understanding of the subject as 
well as a more thorough indepth. Breast surgery can be seen as a relief to still be alive 
and also weaken the women both physically and mentally. 
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Inledning 
Enligt World Health Organisation (2017) är bröstcancer den vanligaste cancerformen 
hos kvinnor världen över. År 2015 diagnostiserades drygt 7000 kvinnor i åldrarna 
20-75 år med diagnosen bröstcancer i Sverige (Socialstyrelsen, 2012). Ungefär 90% 
av alla som diagnostiserats med bröstcancer gjorde ett kirurgiskt ingrepp (Bergh et 
al., 2007). Brösten har varit en symbol för att visa stolthet över sin kropp, sexualitet, 
moderskap och fruktbarhet genom alla tider (Fallbjörk, 2012). Det har visat sig att 
kvinnor som gjort det kirurgiska ingreppet mastektomi kunde påverkas psykiskt av 
ingreppet (Fallbjörk, 2012). Kvinnor med bröstcancer ansåg sig sakna psykiskt stöd 
från samhället efter de fått diagnosen och detta kunde inverka på livskvalitén 
(Stinsen Kollberg, 2014).  
 

Bakgrund 

Behandling vid bröstcancer 
Behandling mot bröstcancer är vanligtvis kirurgi i kombination med kemoterapi, 
strålbehandling eller hormonbehandling samt mer specifik behandling beroende på 
hur cancern yttrat sig och var den är lokaliserad (Blowers & Foy, 2009). Ungefär 90% 
av alla kvinnor som fick diagnosen bröstcancer i Sverige gjorde ett kirurgiskt ingrepp  
(Bergh et al., 2007). Kirurgi kan genomföras på olika sätt beroende på hur och var 
cancern är spridd (Blowers & Foy, 2009). Bröstbevarande kirurgi och mastektomi är 
de kirurgiska ingrepp som kvinnor med bröstcancer behandlas med (Blowers & Foy, 
2009; Bergh et al., 2007). Vid bröstbevarande kirurgi opererades endast det området 
av bröstet med tumör bort. Ungefär 60% av all kirurgi vid bröstcancer var 
bröstbevarande kirurgi. Vid mastektomi opererades hela bröstet bort samt bröstvårta 
och vårtgård (Bergh et al., 2007). Ungefär 40% av all kirurgi vid bröstcancer var 
mastektomi (Fallbjörk, Frejeus & Rasmussen, 2012). Rekonstruktion vid bröstcancer 
innebär att ett nytt bröst konstrueras genom kirurgi efter att det sjuka bröstet 
opererats bort. Rekonstruktion kan ske under samma kirurgiska ingrepp när 
tumören opererats bort eller sker rekonstruktion vid ett senare tillfälle (Bergh et al., 
2007). 

Livskvalitet 
Ferrell, Grant, Funk, Otis-Green & Garcia (1998; 1997) har definierat livskvalité 
utifrån en studie gjord på kvinnor med bröstcancer. Livskvalité definieras utifrån 
fyra kategorier: fysiska välmående, socialt välmående, psykiskt välmående och 
spirituellt välmående. Fysiskt välmående kunde påverkas av smärta, trötthet, 
viktuppgång, yrsel, försämrad hörsel och menopaus symtom. Socialt välmåendet 
kunde påverkas hemma, på arbetet, i relationer och roller inom familjen samt 
sexuellt välmående och utseende. Ekonomisk oro kring att inte jobba, hur det kunde 
påverka familjens situation samt relationen till sin man. Det psykiska välmåendet 
kunde påverkas av en oro för framtiden, symtom, rädsla för sjukdomen, ångest samt 
den emotionella reaktionen på bröstcancer. Spirituella välmåendet kunde påverkas 
av stödet från andlighet, aspekterna av andlighet samt att livet förändrades (Ferrell 
et al., 1998; 1997).  
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Enligt Fitch (1998) ansåg sjuksköterskor att de arbetade med begreppet livskvalité i 
sin omvårdnad men att det var ett komplext begrepp som bestod av flera olika delar 
samt att det var en central del inom cancersjukvård. Kvinnor med bröstcancer 
definierade livskvalitet individuellt och definitionen av begreppet kunde förändras 
över tid beroende på omständigheterna. Sjuksköterskan gjorde en värdefull insats för 
kvinnornas livskvalitet genom att vara tillgänglig för kvinnorna och anhöriga. 
Insatser som sjuksköterskan gjorde var att utbilda, handleda, ge råd, vara stöttande, 
samordna för kvinnan och hennes anhöriga (Fitch, 1998).  
 
Enligt Bencova, Krajcovicova, Bella och Krcmery (2013) hade kvinnor med 
bröstcancer drabbats av psykosocial och emotionell ångest efter att de 
diagnostiserats med bröstcancer samt efter deras behandling med bröstkirurgi. Den 
psykiska och emotionella ångesten hade medfört negativa konsekvenser för kvinnor 
med bröstcancer att hantera sjukdomen samt påverkat deras complience till 
behandlingsregimer. Sjukvårdspersonal bör uppmärksamma psykosociala och 
emotionella stressfaktorer som kunde påverka livskvalitén hos kvinnor med 
bröstcancer (Bencova et al., 2013).  
 

Att vara närstående 
Oliveira et al. (2016) har genomfört en studie där familjer berättade att de var rädda 
för att deras hustru, mamma, syster och far/morförälder kunde drabbas av en 
livshotande sjukdom. Även fast familjen kunde känna rädsla var de ändå villiga att ge 
stöd och visa att de fanns där för kvinnor med bröstcancer som hade genomgått 
bröstkirurgi. Förutom att kvinnor med bröstcancer hade sina närstående som 
stöttade hade även vänner, grannar och jobbarkompisar en betydande roll. Flera 
kvinnor i familjerna samt närstående kunde söka hjälp genom spirituell kontakt som 
gav både hopp och styrka. Familjer avslöjade att de egentligen gömde sina känslor 
för kvinnorna med bröstcancer. Det kunde vara känslor som uppgivenhet, gråt, 
rädsla och osäkerhet. Även fast det existerade så visade familjen att det fanns styrka 
hos dem. De gjorde det genom att motivera till att få fram den positiva sidan hos 
kvinnor med bröstcancer (Oliveira et al., 2016). Hoga, Mello och Dias (2008) har 
gjort en studie där männen till kvinnor med bröstcancer reagerade på olika sätt som 
depression, irritation, nervositet, sorg och förtvivlan. Reaktionerna kunde påverka 
männens dagliga liv genom att de inte deltog i sina dagliga aktiviteter. Männen var 
villiga att ställa upp som vårdare i hemmet för kvinnorna med bröstcancer. Männen 
upplevde inte att avsaknaden av bröst efter det kirurgiska ingreppet mastektomi 
påverkade deras relation. Det var kvinnorna som tyckte att de upplevde skam 
eftersom att de saknade bröstet (Hoga et al., 2008). 
 

Sjuksköterskans roll vid bröstkirurgi 
De primära områden som en sjuksköterska hade som ansvar var att bidra till en 
bättre hälsa, motverka att sjukdom uppstår, minska lidande samt återställa hälsa 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Enligt Araújo, da Silva, Bonform och 
Fernandes (2010) fanns en kommunikation mellan sjuksköterskan och kvinnor som 
genomgått bröstkirurgi för att skapa en relation. Sjuksköterskan skulle prioritera 
kommunikation, interaktion och kunskap för att kunna ge omvårdnad vid 
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bröstkirurgi (Araújo et al., 2010). Remmers, Holtgräwe och Pinkert (2010) gjorde en 
studie som visade att sjuksköterskan skulle prioritera att ge omvårdnad till kvinnor 
med bröstcancer som hade genomgått bröstkirurgi. Kvinnorna med bröstcancer ville 
att sjuksköterskan skulle finnas där och ge det stöd som behövdes. Att finnas där och 
hålla i handen uppskattades och fick kvinnorna med bröstcancer att känna att de var 
trygga. Om det hade uppstått negativa komplikationer efter ingreppet var det skönt 
för kvinnorna med bröstcancer  att veta att sjuksköterskan fanns där och var kunnig 
inom sitt område. Efter ingreppet kunde det innebära en stor förlust av 
kvinnligheten och därför var det relevant att en bra relation mellan kvinnorna med 
bröstcancer och sjuksköterskan existerade (Remmers et al., 2010). 
 

Problemformulering 
Enligt WHO (2017) är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor och 
ungefär 90% av alla som fått bröstcancer har gjort bröstkirurgi (Bergh et al., 2007). 
De kvinnliga brösten var av stor betydelse för den kvinnliga kroppen och de 
representerade kvinnans sexualitet. Brösten var en symbol för att visa stolthet över 
sin kropp och kvinnor med bröstcancer kunde utsättas för psykisk påfrestning efter 
det kirurgiska ingreppet (Fallbjörk, 2012). Närstående till kvinnor med bröstcancer 
kunde vara ett stöd men i vissa fall hade den förändrade livssituationen för kvinnor 
med bröstcancer en negativ inverkan på närstående. Detta medförde att de 
närstående inte gav något stöd samt saknade kvinnor med bröstcancer stöd från 
samhället (Oliveira et al., 2016; Stinsen Kollberg, 2014; Hoga et al., 2008). Därför 
var det relevant för sjuksköterskan att ge stöd genom omvårdnad som kunde vara ett 
emotionellt stöd, ha god kunskap samt att smärtlindra (Remmers, et al., 2010). 
Eftersom det finns forskning som påvisat att livskvalitén hos kvinnor med 
bröstcancer påverkades av bröstkirurgi ska det studeras vad som påverkade 
livskvalitén och genom detta vet sjuksköterskor hur de kan uppmärksamma detta i 
omvårdnaden och därefter arbeta förebyggande.  
 

Syfte  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vad som påverkade kvinnors 
livskvalité efter kirurgi vid bröstcancer.  
 

Metod 

Design 
Designen var en litteraturöversikt och kvalitativa artiklar användes (Friberg, 2017). 
När en kvalitativ design tillämpades var syftet att studera upplevelser, erfarenheter, 
förväntningar eller behov som kopplades till en specifik vårdsituation eller patient 
(Segersten, 2017). Litteraturöversikten var induktivt som innebar att information 
samlades om ett visst ämne och sedan drogs slutsatser efter det (Priebe & 
Landström, 2012). I litteraturöversikten kommer mastektomi och bröstbevarande 
kirurgi genomgående benämnas med bröstkirurgi samt kommer kvinnor med 
bröstcancer nämnas genomgående i litteraturöversikten.  
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Datainsamling och urval 
I litteraturöversikten sammanställdes nuvarande forskning och utifrån det avgjordes 
hur kunskapen kring det valda fenomenet var vid söktillfället (Friberg, 2017). Vid 
datainsamling användes CINAHL, Medline och PsycINFO. I CINAHL tillämpades 
CINAHL Headings och genom detta framkom synonymer eller ord som databasen 
rekommenderade att använda. Sökorden i CINAHL Headings var breast neoplasms, 
breast cancer, mastectomy, lumpectomy, breast surgery och quality of life. I 
Medline användes sökorden breast cancer, breast neoplasms, breast surgery, 
mastectomy, lumpectomy, nursing, quality of life och qualitative research. För att 
säkerställa att rätt ord användes vid informationssökningen i Medline översattes den 
svenska termen till engelska via MeSH. I PsycINFO användes sökorden mastectomy, 
breast reconstruction, quality of life och qualitative research. I litteraturöversikten 
tillämpades boolesk sökteknik som innebar att AND, OR och NOT användes för att 
ange hur sökorden kunde anknytas. Exempelvis kunde mastectomy AND quality of 
life kombineras för att avgränsa sökområdet (Östlundh, 2017) (Se bilaga 1). 
Begränsningsfunktioner användes vid sökning i CINAHL och Medline (Karlsson, 
2012). Innebörden av begränsningsfunktioner var ett aktivt val att endast använda 
vissa kriterier vid sökning av artiklar (Karlsson, 2012). Vid sökningen valdes följande 
begränsningar: peer reviewed och artiklar som var skrivna på engelska. I 
litteraturöversikten inkluderades kvalitativa artiklar, internationellt perspektiv, 
kvinnor som var över 18 år, artiklar från 2007-2017, kvinnor som genomgått 
bröstkirurgi av ett eller båda brösten samt haft diagnosen bröstcancer. Vid 
artikelsökningarna lästes först rubriken. Om rubriken var relevant för fenomenet 
lästes abstract, 155 abstract lästes totalt i alla databassökningar. Om abstract var 
relevant för fenomenet lästes artikeln i full-text. Totalt 47 artiklar lästes i full-text i 
alla databaser. Efter det kvalitetsgranskades 8 artiklar för att säkerställa att 
innehållet var relevant information för syftet i litteraturöversikten. Totalt återstod 8 
artiklar som kunde användas till resultatet. En av artiklarna som användes till 
resultatet framkom vid två sökningar.  När artiklarna granskades fanns det hela tiden 
i åtanke att de fanns en problemformulering och metod samt att artiklarna skulle 
vara relevanta för syftet (Friberg, 2017). Artiklar som användes i resultatet blev 
kvalitetsgranskade. En artikel fick 6/8 poäng och resten av artiklarna fick 7/8 poäng. 
För att veta om en artikel var av kvalité kunde kontroll av bland annat syfte och 
metod ske (Friberg, 2017). Samtliga 8 artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av 
‘’Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod’’ som är 
framtaget från avdelning omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping (Se bilaga 2).  
 

Dataanalys 
I litteraturöversikten genomfördes analys av data med hjälp av Fribergs (2017) 
femstegsmetod som innehöll fem steg. I det första steget valdes artiklar ut som var 
relevanta till resultatet. Artiklarna som var kvalitativa kunde vara uppbyggda på 
olika sätt, vilket innebar att studierna anpassade resultatet utifrån vilka 
utgångspunkter de hade. Resultaten lästes ett antal gånger samt lästes artiklarnas 
metoddel för att säkerhetsställa att artiklarna föll under inklusionskriterierna. Det 
här gjordes för att förstå innebörden samt veta om artiklarna föll under metoden i 
litteraturöversikten samt till resultatet. I andra steget skulle fokus vara vid varje 
artikels resultat för att få ut intressanta nyckelfynd. Nyckelfynden hittades genom att 
läsa artiklarna ett flertal gånger samt hitta liknande resultat som sedan kunde 
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summeras ihop till ett nytt resultat. I de flesta artiklar under resultatdelen fanns det 
för det mesta teman som författaren ville indikera extra på, det var väsentligt att läsa 
eftersom det kunde vara relevant för resultatet. I tredje steget skulle den information 
som hade samlats in från de utvalda artiklarnas resultat sammanställas och 
eventuella subteman skulle väljas. Informationen kring varje fynd fördjupades 
genom att läsa resultaten ett flertal gånger samt dokumentera vad resultaten 
berättade. Det gjordes för att lättare förstå vad i artiklarna som skulle analyseras. I 
fjärde steget plockades likheter och skillnader ut från artiklarnas resultat som sedan 
sammanställdes till nya teman och subteman till resultatet. I det här steget var det 
angeläget att syftet fanns i åtanke eftersom det fanns en risk att komma in på 
sidospår. Alla fynd och information som hade liknande resultat fördelades under 
samma tema och subteman valdes sedan ut under passande tema. I femte och sista 
steget granskades och sammanfattades de analyserade artiklarna (Friberg, 2017). All 
information från artiklarna, fynd, teman och subtema sammanställdes i ett nytt 
resultat. Teman som framkom i resultatet var: Förändrad uppfattning av kroppen, 
Förändrat känsloliv och Förändrat vardagsliv (Se bilaga 3).  
 

Forskningsetiska överväganden 
I litteraturöversikten krävdes inget etiskt godkännande, men det var relevant att vara 
medveten om hur etiska överväganden fungerade samt överväga om informationen 
var relevant och om artiklarna uttryckt sig på ett acceptabelt sätt (Kjellström, 2012). 
Litteraturöversikten ska visas på en vetenskaplig nivå samt att det fanns kvalite på 
arbetet. Detta uppnåddes genom att visa medvetenhet kring etik samt artiklar som 
var etiskt prövade användes till resultatet (Wallengren & Henricson, 2012). Vid 
genomförandet av litteraturöversikten fanns inga tidigare erfarenheter inom området 
men en viss förförståelse fanns inom området. Reflektion fanns så att inte egna 
värderingar skulle spegla resultatet.  
 

Resultat  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vad som påverkade kvinnors 
livskvalité efter kirurgi vid bröstcancer. Efter dataanalysen framkom följande teman: 
Förändrad uppfattning av kroppen, Förändrat känsloliv och  Förändrat 
vardagsliv. 
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Förändrad uppfattning av kroppen 
Efter gjord bröstkirurgi påverkades kvinnornas livskvalité genom att kroppen inte 
såg ut på samma sätt som innan. Kroppen hade förändrats både fysiskt och psykiskt 
(Brunet, Sabiston & Burke, 2013). Kvinnor med bröstcancer undvek allmänna platser 
eftersom de trodde att omgivningen skulle uppfatta kvinnorna med bröstcancer på 
ett annat sätt, vilket gjorde att självbilden förändrades (Fallbjörk, Salander & 
Rasmussen, 2012). 
 

Förändrat utseende 
Till en början påverkades livskvalitén när kvinnorna med bröstcancer var ovana att 
se ärret som fanns på bröstområdet (Freysteinson et al., 2012). Ärret påminde 
kvinnorna med bröstcancer om att det alltid kommer vara ett bröst som har 
opererats bort (da Silva & dos Santos, 2010). Efter att kvinnorna med bröstcancer 
hade sett sig själva ett antal gånger i spegeln tyckte dem inte att det var lika 
påfrestande att se sig själva (Freysteinson et al., 2012). Bröstet var en kroppssymbol 
för sensualitet, sexualiet och moderskap (Kocan & Gürsoy, 2016; Fallbjörk et al., 
2012; da Silva & dos Santos, 2010). Livskvalitén påverkade kvinnorna med 
bröstcancer genom att de var bekymrade över att människorna i deras omgivning 
kunde se att det fattades ett bröst samt att de själva kände sig onormala. Kvinnor 
med bröstcancer valde att använda kläder som inte framhävde deras överkropp 
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(Kocan & Gürsoy, 2016; Freysteinson et al., 2012). För att dölja att de bara hade ett 
bröst föredrog de att använda lösare kläder som inte framhävde deras former. När 
kvinnor med bröstcancer förändrade sitt sätt att klä sig samt att deras kvinnlighet 
ifrågasattes förändrades deras syn på sig själva (Kocan & Gürsoy, 2016; Fallbjörk et 
al., 2012). Kvinnor med bröstcancer kände en rädsla av vad andra skulle tycka och 
tänka om de. De undvek allmänna platser som simhall och gym, så att de inte skulle 
hamna i obekväma situationer (Fallbjörk et al., 2012). 
 

Förlust av kvinnlighet 
Bröstet var ett organ som var kopplad till den kvinnliga identiteten. När bröstet 
opererades bort förändrades kropps- och självbilden på grund av att de inte längre 
kände sig hela som person, det resulterade i en sämre livskvalité (Kocan & Gürsoy, 
2016; Fallbjörk et al., 2012; da Silva & dos Santos, 2010). Efter bröstkirurgi för 
bröstcancer påverkades livskvalitén genom att kvinnor med bröstcancer beskrev att 
kroppen hade förändrats både fysiskt och psykiskt (Brunet et al., 2013). Fysiska 
förändringar som förändrade deras utseende var förändringar i muskelmassa, styrka, 
viktuppgång samt en minskad elasticitet i huden. Detta var fysiskt synliga 
utseendeförändringar som påverkade deras självbild negativt. Andra fysiska 
förändringar som förändrade kroppen på insidan var att deras menstruation uteblev, 
de kände sig stela och avdomnade i fingrar och tår, svårigheter att sova, mindre 
energi och konstant trötthet. Några av de kvinnorna med bröstcancer upplevde att 
kroppen inte fungerade som den gjort förut. Några kvinnor försökte dölja de 
kroppsliga förändringarna som skett med deras utseende efter sjukdomen och 
bröstkirurgin genom att använda smink, sjalar, stora kläder, proteser och peruker 
(Brunet et al., 2013; Fallbjörk et al., 2012). De psykiska förändringarna som kunde 
uppstå var att kvinnor med bröstcancer beskrev sina kroppar som hemska, fula, 
eländiga, läskiga och att kroppsformen hade kollapsat. Detta gjorde att de inte ville 
se sin egna kropp (Kocan & Gürsoy, 2016; Fallbjörk et al., 2012). 
 

Rekonstruktion 
Rekonstruktion hade en positiv inverkan på livskvalitén. Kvinnor med bröstcancer 
som hade gjort rekonstruktion efter bröstkirurgi uppvisade bättre fysiskt välmående 
än de som inte hade gjort rekonstruktion. Kvinnor med bröstcancer som inte gjorde 
rekonstruktion visade generellt ett lägre välmående i fysiska, psykiska, sociala och 
mentala välmående samt deras upplevda smärta (de Almedia et al., 2016). Äldre 
kvinnor med bröstcancer beskrev att rekonstruktion inte var nödvändigt för att få en 
bättre livskvalité. Äldre  kvinnor med bröstcancer i ett stabilt förhållande beskrev att 
de inte ansåg att rekonstruktion var nödvändig för dem, de identifierade inte sina 
bröst på samma sätt som medelålders och yngre kvinnor med bröstcancer. De äldre 
kvinnorna med bröstcancer beskrev att deras kvinnliga identitet handlade om mer än 
bara brösten och att detta kunde uttryckas på andra sätt. Äldre kvinnor med 
bröstcancer beskrev att möjligheten till rekonstruktion var bra för de som hade 
behovet. Medelålders och yngre kvinnor med bröstcancer som identifierade brösten 
med sexualitet och den kvinnliga identiteten ansåg att de hade förlorat en del av sig 
själva vid operationen, därför var rekonstruktion ett måste för dessa kvinnor med 
bröstcancer. Det fanns också medelålders och yngre kvinnor med bröstcancer som 
ansåg att rekonstruktion var en möjlighet men att de hade ingen brådska att 
genomföra den (Fallbjörk et al. 2012).  
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Förändrat känsloliv 

Rädsla för att få ett återfall påverkade kvinnornas livskvalité (de Almeida et al., 2016; 
da Silva & dos Santos, 2010). De var rädda för att det kunde finnas en risk för att 
delar av sjukdomen fanns kvar. Det resulterade i att kvinnorna med bröstcancer hade 
rädsla över att utföra rutinkontroller som handlade om att undersöka om sjukdomen 
hade kommit tillbaka (da Silva & dos Santos, 2010). 
 

Rädsla 
Kvinnor med bröstcancer kände även att det uppstod negativa känslor hos dem när 
de tänkte på döden samt att deras framtid var oförutsägbar (de Almeida et al., 2016). 
Rädsla för att de en dag inte skulle finnas där för att vara närvarande vid barnens 
utveckling samt att de en dag inte skulle finnas där för barnen (Koçan & Gürsoy, 
2016; de Almeida et al., 2016; da Silva & dos Santos, 2010). Kvinnor med bröstcancer 
kände även en skuld över att det fanns en risk till att deras döttrar kunde ärva 
bröstcancer. Kvinnor med bröstcancer beskrev att de skulle uppleva en sämre 
livskvalité om deras döttrar skulle få bröstcancer (da Silva & dos Santos, 2010). 
 

Livsåskådning 
Kvinnor med bröstcancer som var troende hade lättare att acceptera bröstkirurgin 
och bröstcancern vilket gav en bättre livskvalité (Fouladi et al., 2013). Kvinnor med 
bröstcancer trodde att de hade fått bröstcancer på grund av Guds vilja och att 
bröstcancern var det öde som Gud hade skapat för dem (Hajian, Mehrabi, Simbar & 
Houshyari, 2017; Kocan & Gürsoy, 2016; Fouladi et al., 2013). När kvinnor med 
bröstcancer hade en tro på Gud hade de lättare att acceptera ödet och att allt hade 
skett under kontroll av Gud samt att deras öde kring hela sjukdomsförloppet och 
bröstkirurgin låg i Guds händer. Kvinnor med bröstcancer ansåg att bröstkirurgin 
skulle vara effektiv om Gud ville det. Om kvinnorna med bröstcancer hade ett hopp 
kring Gud gav det styrka efter bröstkirurgin (Hajian et al., 2017; Fouladi et al., 2013; 
Freysteinson et al., 2012). 
 

Positiva känslor och tankar 
Några kvinnor med bröstcancer som hade genomgått bröstkirurgi beskrev positiva 
tankar och känslor kring hur kroppen hade förändrats, vilket gav en bättre 
livskvalité. Kvinnor med bröstcancer beskrev att kroppen var stark och modig samt 
att de upplevde att de kunde förlita sig på kroppen under sjukdomen (Brunet et al., 
2013). Äldre kvinnor med bröstcancer i ett stabilt förhållande ansåg sig inte påverkas 
av bröstkirurgi på samma sätt som yngre eller medelålders. De beskrev att bröstens 
funktion var förbi eftersom de redan fått barn. De äldre kvinnor med bröstcancer 
beskrev också att femininiteten kunde uttryckas på andra sätt än bara genom 
brösten. Den kunde uttryckas genom klädsel eller hur kvinnan med bröstcancer var 
som person. För äldre kvinnor med bröstcancer spelade brösten och utseendet inte 
lika stor roll utan de prioriterade en god hälsa och ett välmående. Äldre kvinnor med 
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bröstcancer prioriterade detta på grund av att de kände att det gjorde inget att ett 
bröst hade opererats bort. De var glada över att det var ett bröst och inte till exempel 
en fot. Genom att kvinnor med bröstcancer värderade en god hälsa påverkades deras 
livskvalité positivt (Fallbjörk et al., 2012).  Att vara frisk, ha en god hälsa och att vara 
vid liv var något som kvinnor med bröstcancer prioriterade framför att ha kvar 
bröstet (Kocan & Gürsoy, 2016). Kvinnorna med bröstcancer hade förståelse för 
varför operationen var väsentlig att genomföra. För kvinnorna med bröstcancer var 
det en självklarhet att bröstet skulle opereras bort, de ville hellre ha livet i behåll än 
ett bröst som var sjukt (Hajian et al., 2017; Kocan & Gürsoy, 2016; Fouladi et al., 
2013). Kvinnorna med bröstcancer vände en negativ situation till något positivt 
genom att operera bort något som de identifierade som sjukt. Att få vara vid liv efter 
en livshotande sjukdom ansåg kvinnorna med bröstcancer ha en positiv inverkan på 
deras hälsa (Kocan & Gürsoy, 2016).  
 

Negativa känslor och tankar 
Kvinnorna med bröstcancer beskrev att negativa tankar och känslor hade uppstått till 
följd av bröstkirurgin vilket resulterade i en sämre livskvalité (Hajian et al., 2017; 
Kocan & Gürsoy, 2016; Brunet et al.,2013; Fouladi et al., 2013; Fallbjörk et al., 2012). 
Kvinnorna med bröstcancer var missnöjda med hur kroppen såg ut efter 
bröstkirurgin. Kroppen såg inte ut enligt deras kroppsideal eftersom kroppen och 
kroppsdelar hade förändrats till följd av bröstkirurgin. De negativa tankarna och 
känslorna som uppstod var missnöje, depression, ilska, ledsamhet, osäkerhet, fula, 
deformerade, ofullständiga och mindre kvinnliga. Detta gjorde att kvinnorna med 
bröstcancer fick försämrat självförtroende (Kocan & Gürsoy, 2016; Brunet et al., 
2013; Fouladi et al., 2013; Fallbjörk et al., 2012; da Silva & dos Santos, 2010). 
Kvinnorna med bröstcancer beskrev att deras situation var utom deras kontroll och 
kunde inte påverka hur den hade förändrats (Brunet et al., 2013). Yngre och 
medelålders kvinnor med bröstcancer påverkades genom att de kände att en del av 
feminiteten påverkades samt att de kände sig mindre sexuella som resulterade i att 
livskvalitén påverkades negativt (Fallbjörk et al., 2012). 
 

Förändrat vardagsliv 
Livskvalitén påverkades positivt genom att stödet från kvinnornas sociala omgivning 
samt det professionella stödet från sjuksköterskan (de Almeida et al., 2016; Fouladi 
et al., 2013; Freysteinson et al., 2012). De fanns där för kvinnorna med bröstcancer 
innan, under och efter bröstkirurgin (Hajian et al., 2017; Kocan & Gürsoy, 2016).  
 

Närstående stöd 
Under bröstkirurgin fick kvinnorna med bröstcancer stöd och hjälp från familj och 
vänner vilket hade en god effekt på livskvalitén (de Almeida et al., 2016; Fouladi et 
al., 2013; Freysteinson et al., 2012). Kvinnorna med bröstcancer kände att det stöd 
som de fick från omgivningen gav dem styrka till att klara av vardagen (Hajian et al., 
2017; Fallbjörk et al., 2012; Freysteinson et al., 2012). Det var relevant att kvinnorna 
med bröstcancer fick stöd innan, under och efter ingreppet. Det var på grund av att 
de skulle känna att de kunde få stöd från familj, vänner, andra som överlevt 
bröstcancer samt från sjuksköterskan (Hajian et al., 2017; Kocan & Gürsoy, 2016). 
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Stöd från maken hjälpte kvinnorna med bröstcancer att acceptera livssituationen och 
den förändrade kroppen genom att maken älskade sin kvinna oavsett hur kroppen 
såg ut (Hajian et al., 2017; Fallbjörk et al., 2012; Freysteinson et al., 2012). Efter 
ingreppet vid återhämtningen var makarnas stöd betydelsefullt för kvinnorna med 
bröstcancer. Makarnas sympati gjorde att kvinnorna med bröstcancer kunde känna 
sig uppskattade samt att det bidrog till förbättring av det fysiska och psykiska 
tillståndet (Fouladi et al., 2013). Utöver det här kunde kvinnorna med bröstcancer få 
skriven information, kommunikation från webbplatser samt att det fanns stöd från 
stödgrupper (Freysteinson et al., 2012). 
 

Professionellt stöd 
Sjuksköterskan tillsammans med annan sjukvårdspersonal agerade som ett stöd efter 
bröstkirurgin (de Almeida et al., 2016; Kocan & Gürsoy, 2016; Freysteinson et al., 
2012). Detta ansåg kvinnorna med bröstcancer som gjort bröstkirurgi som ett 
professionellt stöd. Det professionella stödet hjälpte kvinnorna med bröstcancer som 
gjort bröstkirurgi att hantera stress som kunde uppkomma till följd av bröstkirurgin 
(de Almeida et al., 2016). Det professionella stödet hade som uppgift att stötta 
kvinnorna med bröstcancer samt informera de kring bröstkirurgi (Kocan & Gürsoy, 
2016). Kvinnorna med bröstcancer som gjort bröstkirurgi ansåg att det 
professionella stödet hade en positiv inverkan på deras livskvalité eftersom stödet 
ansågs som en resurs. Det professionella stödet hade en positiv inverkan på 
kvinnorna med bröstcancer genom att de stöttade kvinnorna med bröstcancer utifrån 
deras individuella behov. Det professionella stödet hjälpte kvinnorna med 
bröstcancer i återhämtningsprocessen samt att göra deras situation hanterbar (de 
Almeida et al., 2016). Det professionella stödet var ett stöd när kvinnorna med 
bröstcancer skulle se sitt ärr första gången efter operationen samt att de såg till att de 
blev väl omhändertagna (Freysteinson et al., 2012). 
 

Ekonomiskt stöd 
Kvinnorna med bröstcancer beskrev att en god ekonomi hade en positiv inverkan på 
deras livskvalité. Vid en god ekonomi ansåg kvinnorna med bröstcancer att det fanns 
möjligheter till en snabbare, bättre och mer tillgänglig sjukvård av högre kvalité (de 
Almedia et al., 2016). Kvinnor med bröstcancer vars familj och närstående som hade 
en god ekonomi samt om de hade möjlighet att använda försäkring resulterade i att 
kvinnorna med bröstcancer mådde psykiskt bättre (Fouldai et al., 2013). Vid en god 
ekonomi upplevde kvinnorna med bröstcancer att de kunde ta hand om sig själva på 
ett bättre sätt genom att ha möjligheten att vara hälsosam. Detta innebar att de 
kunde köpa hälsosam mat, mediciner och bekosta alla läkarbesök samt 
undersökningar och behandlingar. Kvinnor med bröstcancer som inte hade en god 
ekonomi beskrev att detta påverkade deras livskvalité negativt (de Almedia et al., 
2016). Ekonomiska problem i samband med förlorandet av ett bröst påverkade 
kvinnornas psykiska mående negativt (Fouladi et al., 2013). Ekonomiska problem 
som uppstod i samband med bröstcancer på grund av höga kostnader för 
behandlingar, mediciner, hälsosam mat och medicinska undersökningar blev ett 
större problem än förlorandet av bröstet. Vid en begränsad ekonomi kunde 
kvinnorna med bröstcancer inte ta hand om sig själva på ett bra sätt och om oron för 
ekonomin inte fanns trodde kvinnorna med bröstcancer att de skulle må bättre. De 
ansåg att pengarnas betydelse var makt (de Almedia et al., 2016; Fouladi et al., 2013).  
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Metoddiskussion  
Detta var första gången en litteraturöversikt genomfördes och därför var det relevant 
att diskussion fanns kring hur upplägget skulle se ut. Det har skett reflektion över 
både styrkor och svagheter under forskningsprocessens gång. Om en 
litteraturöversikt skulle genomföras igen borde dessa reflektioner finnas i åtanke. 
Det som kunde gjorts annorlunda kommer vidare att diskuteras genom styrkor och 
svagheter i litteraturöversikten. Vid datainsamlingen användes databaserna Medline, 
CINAHL och PsycINFO för att dessa är inriktade på omvårdnad som är 
sjuksköterskans huvudsakliga område. I litteraturöversikten anpassades sökorden i 
CINAHL med hjälp av CINAHL Headings som gav synonymer till sökorden som 
databasen rekommenderat att använda. I databasen Medline översattes det svenska 
ordet till engelska via MesH. Att tillämpa CINAHL Headings och MeSH skapade 
förutsättningar att hitta relevanta artiklar i databaserna och detta ansågs som en 
styrka i litteraturöversikten. Att tillämpa boolesk sökteknik i litteraturöversikten 
ansågs som en styrka eftersom denna teknik sorterade bort artiklar som inte var 
relevanta i sökningen. Peer review valdes för att veta att artiklarna till resultatet var 
tillförlitliga. Det valdes artiklar som var mellan 2007-2017 för att inte använda gamla 
artiklar. Det valdes även för att det sker en utveckling hela tiden och därför var det 
inte relevant att använda artiklar som var skrivna innan 2007. Artiklar som hade 
internationellt perspektiv samt var skrivna på engelska valdes för att få en bredd på 
resultatet och se hur det är internationellt. Engelska valdes för att majoriteten av 
artiklarna är skrivna på engelska och inte svenska. Kvinnor som var 18 år och äldre 
valdes för att fånga upp vad som påverkar livskvalitén oberoende ålder. Kvinnor som 
genomgått bröstbevarande kirurgi av ett eller båda brösten valdes för att fånga in alla 
som genomgått bröstbevarande kirurgi. Medvetenhet fanns att det kunde förekomma 
skillnader om vad som påverkade personen, mellan att få bröstrekonstruktion, 
genomgå bröstkirurgi eller operera bort ett eller båda brösten och detta ses som en 
svaghet i arbetet. Tillämpning av bröstrekonstruktion eller inte valdes för att känslan 
som påverkade deras livskvalité kunde fångas upp, även om de hade en 
bröstrekonstruktion. Enligt Henricson (2012) var en styrka i litteraturöversikten att 
alla artiklar kvalitetsgranskades med ett framtaget protokoll från Hälsohögskolan i 
Jönköping. Alla artiklar som kvalitetsgranskades till resultatet hade en medelhög 
trovärdighet och tillförlitlighet. Detta påvisades genom att svara på frågor genom 
kvalitetsgranskningen. Dataanalysen användes av Fribergs femstegsmodell (Friberg, 
2017) och enligt Henricson (2012) ses det som en styrka i arbetet eftersom det var en 
väsentlig analyseringsmetod. Analysen av artiklarna genomfördes både individuellt 
och gemensamt. Först analyserades artiklarna individuellt och därefter gemensamt 
för att jämföra varandras analyser. Sedan jämfördes artiklarna sinsemellan för att få 
fram gemensamma subteman. När artiklarna analyserades och resultatet skrevs 
fanns en kontakt med handledaren som kontrollerade hur resultatet utformades, 
enligt Henricson (2012) är detta en styrka i arbetet. Förförståelse stärker 
trovärdighet och pålitlighet för litteraturöversikten enligt Henricson (2012). Genom 
att visa att det fanns en reflektion med varandra stärker det litteraturöversikten. 
Reflektion med varandra resulterade i att fler tankar uppkom som sedan kunde 
komma till användning i litteraturöversikten. Reflektion med varandra stärker även 
så att inte egna värderingar kunde spegla resultatet. I letandet av artiklar fanns 
medvetenhet om etiska överväganden. Det fanns i åtanke att det skulle finnas etiska 
aspekter i artiklarna då det kunde stärka litteraturöversikten. Willman och Stoltz 
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(2012) rekommenderade tio artiklar för att ett tillförlitligt resultat skulle vara möjligt 
att sammanställas. I litteraturöversikten framkom åtta artiklar efter datainsamlingen 
som kunde sammanställas till ett resultat. Artiklarna var av medelhög kvalité och 
därför anses resultatet vara trovärdigt. Inklusionen i litteraturöversikten var ett 
internationellt perspektiv under datainsamlingen och artiklarna som analyserades 
till resultatet var från sex olika länder. Artiklarna kom från Sverige, Turkiet, 
Brasilien, Iran, USA och Kanada och alla åtta hade en medelhög tillförlitlighet och 
trovärdighet enligt kvalitetsgranskningen. Enligt Henricson (2012) kunde tiden ses 
som en svaghet i arbetet. En tidsbrist upplevdes eftersom syftet ändrades i ett sent 
skede som i sin tur kunde påverka kvalitén på arbetet. När syftet ändrades behövdes 
även andra delar i litteraturöversikten förändras för att anpassa det nya syftet som 
var en bidragande faktor till upplevelsen av tidsbrist (Henricson, 2012).  
 
Undertemat Ekonomiskt stöd beskrev att vid en god ekonomi fanns en tillgång på 
bättre vård av högre kvalité. Eftersom inklusionen i denna litteraturöversikt hade ett 
internationellt perspektiv kunde inte detta tema fullständigt generaliseras till all 
omvårdnad. En medvetenhet fanns kring att sjukvård är gratis i vissa länder och i 
andra länder måste kvinnorna bekosta det själva. Detta ses som en svaghet i 
resultatet i denna litteraturöversikt. 
 
Undertemat Livsåskådning beskrev att kvinnor hade det lättare att acceptera att de 
hade fått bröstcancer samt att de skulle genomgå bröstkirurgi genom att vara 
troende. I litteraturöversikten gick det inte att generalisera överallt eftersom att 
religionen skiljer sig åt mellan de länder som artiklarna kom ifrån. Det skiljer sig 
även från land till land i och med att troendet är olika. Detta sågs som en svaghet i 
resultatet i denna litteraturöversikt. 
 
En inklusion i litteraturöversikten var att inkludera alla kvinnor som hade 
bröstcancer som genomgått en bröstkirurgi. Innebörden av detta var att både 
kvinnor med bröstcancer som opererat bort ett bröst och båda brösten inkluderades i 
litteraturöversikten. En medvetenhet fanns kring att det kunde förekomma 
skillnader mellan dessa grupper av kvinnor med bröstcancer, men i 
litteraturöversikten placerades alla dessa kvinnor med bröstcancer under samma 
teman. Det var ett aktivt val att genomföra litteraturöversikten enligt denna 
inklusion och det ses som en svaghet i litteraturöversikten.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet svarade på syftet Att beskriva vad som påverkade kvinnors livskvalité 
efter kirurgi vid bröstcancer. Teman som framkom i resultatet var Förändrad 
uppfattning av kroppen, Förändrat känsloliv och Förändrat vardagsliv. Subtema 
som framkom under temat Förändrad uppfattning av kroppen var Förändrat 
utseende, Förlust av kvinnlighet och Rekonstruktion. Subtema som framkom under 
temat Förändrat känsloliv var Rädsla, Positiva tankar och känslor, Negativa 
tankar och känslor samt Livsåskådning. Subtema som framkom under temat 
Förändrat vardagsliv var Närstående stöd, Professionellt stöd och Ekonomiskt stöd. 
 
Temat Förändrad uppfattning av kroppen beskrev hur kvinnorna med bröstcancer 
hittade en kontroll över sin förändrade livssituation och vände en psykiskt 
påfrestande situation till något hanterbart. Kvinnorna med bröstcancer prioriterade 
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att ha ett liv framför ett bröst. Ferrell et al., (1998; 1997) beskrev att psykiskt 
välmående kunde påverkas av sjukdom. När kvinnorna med bröstcancer vände sin 
förändrade livssituation till något hanterbart hade det en positiv inverkan på deras 
livskvalité. 
 
Subtemat Förändrat utseende som hör till temat Förändrad uppfattning av 
kroppen kunde återkopplas till bakgrunden där Ferrell et al., (1998; 1997) beskriver 
att livskvalitén kunde påverkas av fysiskt välmående. Fysiska välmående kunde 
enligt Ferrell et al., (1998; 1997) påverkades av att kvinnornas utseende förändras på 
grund av sjukdom. Förändrat utseende kunde även återkopplas till bakgrunden där 
Ferrell et al., (1998; 1997) beskriver att det sociala välmående kunde påverkas 
negativt av förändrat utseende.  Förändrat utseende kunde även återkopplas till 
Fallbjörk (2012) som beskriver att kvinnans bröst är en symbol ur flera olika 
perspektiv som att visa stolthet, det står för den kvinnliga sexualiteten, brösten är en 
symbol för moderskap samt fruktbarhet. När bröstet opererades bort påvisade 
resultatet i litteraturöversikten att bröstets betydelse var stor och att det hade en 
negativ inverkan på kvinnornas livskvalité. 
 
Subtemat Närstående stöd som framkom under temat Förändrat vardagsliv kunde 
återkopplas till Oliveira et al. (2016) genom att närstående fanns där för kvinnorna 
med bröstcancer och motiverade dem till att få fram den positiva sidan (Oliveira et 
al., 2016). Subtemat Professionellt stöd som framkom under temat Förändrat 
vardagsliv kunde återkopplas till Remmers et al., (2010) där sjuksköterskan skulle 
finnas där och ge stöd till kvinnorna med bröstcancer om det behövdes. Kvinnorna 
med bröstcancer uppskattade att det fanns en relation mellan dem samt att de kunde 
vända sig till sjuksköterskan om det var något (Remmers et al., 2010). Professionellt 
stöd kunde även återkopplas till Fitch (1998) där sjuksköterskan ansågs ge positiv 
livskvalité till både kvinnorna med bröstcancer och närstående. Sjuksköterskan 
gjorde en värdefull insats genom att se till så att sjuksköterskan fanns där för både 
kvinnorna med bröstcancer och anhöriga (Fitch, 1998). 
 

Slutsats 
Denna litteraturöversikt har skapat en förståelse kring ämnet samt en mer ingående 
fördjupning. Bröstkirurgi kan försvaga kvinnorna med bröstcancer både fysiskt och 
psykiskt, men det kan även ses som en lättnad över att fortfarande vara vid liv. Det 
finns olika aspekter hos kvinnor med bröstcancer som kunde påverka deras 
livskvalité, både positivt och negativt. Det som främst framkom i resultatet var att 
yngre kvinnor med bröstcancer kände att det var påfrestande att bara ha ett bröst. 
Äldre och medelålders kvinnor med bröstcancer kände istället att de var glada över 
att fortfarande vara vid liv.  
 

Kliniska implikationer 
Resultatet från litteraturöversikten bidrar med en ökad förståelse kring vad som 
påverkade kvinnornas livskvalité efter de gjort bröstkirurgi. Resultatet från 
litteraturöversikten kunde tillämpas inom omvårdnad genom att sjukvårdspersonal 
har en ökad förståelse kring vad som påverkar kvinnornas livskvalité efter kirurgi, 
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hur kunde de arbeta förebyggande samt informera och utbilda kvinnor med 
bröstcancer och anhöriga.  
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